
koffie- en soepbar

Welkom bij Mok, een sociaal geëngageerde en 
innoverende ontmoetingsplek waar U ten volle kan 

genieten van bewust gekozen, smaakvolle en  
zelfgemaakte bereidingen.

Door Mok een bezoekje te brengen biedt U onze 
medewerkers met extra noden alle kansen om  

hun eigen toekomstdromen waar te maken en  
optimaal deel te nemen aan onze samenleving.

Je kan de activiteiten van Mok vzw verder volgen  
op onze website, Facebook en Instagram!

Mensen Ondersteunen 
en Krachtgericht werken

 FRISSE DRANKEN
Kraantjeswater 	 gratis 
Plat water 	€ 2,00 
Spuitwater 	€ 2,00
Fritz kola (33 cl) 	€ 3,00
Fritz kola suikervrij (33 cl) 	€ 3,00
Fritz citroen (33 cl) 	€ 3,00
Fritz orange (33 cl) 	€ 3,00
Fritz rabarber (33 cl) 	€ 3,00
MOKtail € 3,50
Wostok granaatappel 	€ 3,00
Tönnisteiner pompelmoes-framboos 	€ 2,60
Fruitsap appel 	€ 2,20
Fruitsap Appelsien 	€ 2,20

 LUNCH (11.30 u. - 14.00 u.)

Soep van de dag 	 € 4,00 

Soep van de dag (met brood) 	 € 6,00 

Soep afhaal (1 liter) 	 € 4,50

Croque monsieur 	 € 10,00 

Croque hawai 	 € 11,00 

Croque (zie suggestiebord) 	  
(prijs afhankelijk van suggestie)

Quiche (zie suggestiebord) 	 € 9,50
(Seizoensgebonden)

Spaghetti bolognese (volkoren - gewoon) 	 € 12,00

Vegetarische spaghetti (volkoren - gewoon) 	 € 10,00

Kinderspaghetti (volkoren - gewoon) 	 € 8,00

 ONTBIJT  
 (9.00 u. - 11.30 u. enkel zaterdag)

MOK ontbijt 	 € 12,00 

 - Één warme drank naar keuze
 - Mandje met pistolet, sandwich,  
chocoladekoek

 - Hartig en zoet beleg

+ Eitje (hard - zacht - spiegel - roer) 	 € 1,50

+ Granola (met vers fruit en yoghurt) 	 € 5,00

+ Kommetje vers fruit 	 € 3,00

WARME DRANKEN

KOFFIE zacht  
(enkel)

straf  
(dubbel)

Kopje koffieKopje koffie 	€ 2,50 	

Kopje koffie decaKopje koffie deca 	€ 2,50

AmericanoAmericano 	€ 2,50

VerwenkoffieVerwenkoffie 	€ 7,00
Kopje koffie met enkele zoetigheden

EspressoEspresso 	€ 2,40 	€ 2,90 
Krachtig klein kopje koffie

Espresso MacchiatoEspresso Macchiato 	€ 2,70 	€ 3,20 
Espresso met toefje melkschuim

CappuccinoCappuccino 	€ 3,20 	€ 3,70 
Espresso met opgeschuimde melk

LatteLatte 	€ 3,40 	€ 3,70 
Espresso met gestoomde melk (30 à 40 cl)

ChocolatteChocolatte 	€ 3,60 	€ 3,80
Latte met chocoladestukjes

Flat WhiteFlat White 	€ 3,40
Dubbele espresso met laagje gestoomde melk

THEE

Earl greyEarl grey 		€ 3,50
Mix van ceylon thees en wat bergamotpeer

Fruitthee met stukjesFruitthee met stukjes 		€ 3,50
Appeltjes, limoengras, appelsien en aardbei

YunnanYunnan 		€ 3,50
Groene thee, volle smaak, beetje pittig

TouaregTouareg 		€ 3,50
Marokkaanse muntthee met kandijsuiker

CHOCOLADEMELK 	€ 3,50
(bruin, zwart of wit)

   BIER EN WIJN
Flesje bier (Jupiler) 	 € 2,20 

Reinaert (amber) 	 € 3,80 
Streekbier 7% alcohol

Reinaert (tripel) 	 € 3,80
Streekbier 9,5% alcohol

Glas witte wijn (oxfam) 	 € 3,80 

Glas rode wijn (oxfam) 	 € 3,80 

Glas rosé wijn 	 € 3,80

Glas schuimwijn (oxfam) 	 € 4,00 

DESSERTS  
(13.30 u. - 17.00 u.)

TAART EN GEBAK  
(prijs afhankelijk van dessert)
Keuzemogelijkheid aan de toog

PANNENKOEK
Kinderpannenkoek (1)  € 2,00

Pannenkoek (2):

met suiker 	€ 4,00 

met boter € 4,00

met confituur 	€ 4,00 

met ijs 	€ 5,50 

met chocoladesaus 	€ 4,50 

WAFEL
met poedersuiker 	€ 3,80 

met boter € 3,80

met verse slagroom 	€ 4,50 

met ijs 	€ 5,30 

met chocoladesaus 	€ 4,30 

IJS 
(vanille / chocolade / stracciatella / aardbei)

1 bol (kom of hoorntje) 	€ 2,50 

2 bollen (kom of hoorntje) 	€ 4,00 

Extra suikervrij/lactosevrij 	€ 1,00 

Coupe met vers fruit (2 bollen) 	€ 9,00 

Dame blanche (2 bollen) 	€ 7,50 

Kinderijsje  
(twee bollen met versiering)

	€ 4,50 

VERSE FRUITSLA 	€ 6,50Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
 9.00 - 14.00

OPENINGSUREN MOK

MOK vzw 

Beervelde-Dorp 56 
9080 Beervelde (Lochristi)  

T. 0496 94 34 24 
M. info@mokvzw.be 
 www.mokvzw.be

Reserveren? 
reservatie@mokvzw.be

Voor informatie rond allergenen gelieve u te 
wenden tot ons personeel.


